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หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจาํบ้าน 

เพื<อวุฒบิัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด  

 

1. ชื<อหลกัสูตร 

    (ภาษาไทย) หลกัสูตรการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นเพืDอวฒิุบตัรแสดงความรู้ความ 

 ชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด  

    (ภาษาองักฤษ) Curriculum of the Residency Training Program for the Diploma of the Thai  

 Board of Hematology  

2. ชื<อวุฒบิัตร 

     ชื<อเตม็ 

(ภาษาไทย) วฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  

 สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด 

(ภาษาองักฤษ) Diplomate of the Thai Board of Hematology  

     ชื<อย่อ 

(ภาษาไทย) วว. อายรุศาสตร์โรคเลือด 

(ภาษาองักฤษ) Dip., Thai Board of Hematology 

     คาํแสดงวุฒกิารฝึกอบรมท้ายชื<อ 

(ภาษาไทย) วว. อายรุศาสตร์โรคเลือด 

(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Hematology 

 หรือ Dip., Thai Board of Hematology 

3. หน่วยงานที<รับผดิชอบ  

 สาขาวชิาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายรุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

4. พนัธกจิของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (Mission) 

• ฝึกอบรมแพทยส์าขาอายรุศาสตร์โรคเลือดใหมี้ความรู้ความสามารถ ในการใหก้ารวนิิจฉยัโรค

และเลือกการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการสาํหรับผูป่้วยทีDมีปัญหาทางระบบโลหิตวทิยาใหถู้กตอ้ง 

เหมาะสมและประหยดัดว้ยตนเอง และมีความสามารถใหค้าํแนะนาํปรึกษาดา้นโลหิตวทิยาแก่

แพทยอื์Dนๆได ้

• ส่งเสริมใหแ้พทยที์Dฝึกอบรมสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด สามารถเชืDอมโยงความรู้พืWนฐานและ

ขัWนสูงในการรักษาผูป่้วยทางโลหิตวทิยาได ้และปลูกฝังใหแ้พทยส์าขาอายรุศาสตร์โรคเลือดมี

ความสามารถในการศึกษาอยา่งต่อเนืDองตลอดชีวติ 
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• ฝึกอบรมแพทยส์าขาอายรุศาสตร์โรคเลือดใหมี้คุณธรรมและจริยธรรม สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสงัคมในปัจจุบนัและอนาคต และมีความเอืWออาทรและใส่ใจในความปลอดภยัเพืDอ

การแกไ้ขปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพ โดยยดึถือผูป่้วยเป็นศูนยก์ลางบนพืWนฐานของการ

ดูแลแบบองคร์วม 

• ส่งเสริมใหแ้พทยที์Dเขา้การฝึกอบรมสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด สามารถวางแผนและให้

คาํปรึกษาเกีDยวกบัการป้องกนัโรคทางโลหิตวทิยาไดเ้ป็นอยา่งดี 

• ส่งเสริมสืDอสารและปฏิสมัพนัธ์ ทาํงานร่วมกบัทีมแบบสหวชิาชีพ มีพฤติกรรมทีDเหมาะสมต่อ

เพืDอนร่วมงานทัWงในวชิาชีพของตนเองและวชิาชีพอืDนๆ รวมทัWงผูป่้วยและญาติ และมีความ

เขา้ใจในการบริหารจดัการและระบบสุขภาพของประเทศ รวมทัWงปรับตวัตามความหลากหลาย

ทางวฒันธรรม  

• ส่งเสริมและกระตุน้การสร้างองคค์วามรู้ดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพและการนาํไปประยกุต ์โดยมี

การเรียนรู้การสร้างงานวจิยัทางดา้นโลหิตวทิยา 

• ฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดตอ้งสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตนเอง
มีผลของการฝึกอบรมทีDพึงประสงค ์(intended learning outcomes) ทีDชดัเจน มีคุณสมบติั และ

ความรู้ความสามารถขัWนตํDาครอบคลุมสมรรถนะหลกัทัWง 6 ดา้น ตามเกณฑร์าชวทิยาลยัอายรุ

แพทย ์

• ประกนัและพฒันาคุณภาพ  การฝึกอบรมใหไ้ดม้าตรฐานวชิาชีพอยา่งต่อเนืDอง  

5. ผลลพัธ์ของการฝึกอบรม/หลกัสูตร 

แพทยที์Dจบการฝึกอบรมเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดตอ้งสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ย

ตนเองมีผลของการฝึกอบรมทีDพึงประสงค ์(intended learning outcomes) ทีDชดัเจน มีคุณสมบติั และความรู้

ความสามารถขัWนตํDาครอบคลุมสมรรถนะหลกัทัWง 6 ดา้น ดงัต่อไปนีW  

I. การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) 

ก. มีทกัษะในการซกัประวติั ตรวจร่างกายผูป่้วย ทาํหตัถการและการรวบรวมขอ้มูลสาํหรับนาํมาคิด

วเิคราะห์อยา่งเป็นเหตุเป็นผลเพืDอนาํไปสู่การตดัสินใจใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม 

ข. วนิิจฉยับาํบดัรักษาภาวะผดิปกติทางโลหิตวทิยาทีDพบโดยทัDวไปในประเทศไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ
เหมาะสม 

ค. บนัทึกรายงานผูป่้วยไดอ้ยา่งสมบูรณ์และสมํDาเสมอ 

ง. ป้องกนัโรคและสร้างเสริมสุขภาพ 

II. ความรู้ ความเชี<ยวชาญ และสามารถนําไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical 

Knowledge and Skills) 

ก. เขา้ใจวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ืWนฐานของร่างกาย และจิตใจ 
ข. มีความรู้ความสามารถในวชิาชีพและเชีDยวชาญในสาขาโลหิตวทิยา 
ค. รักษาและใหก้ารดูแลผูป่้วยทีDหอ้งตรวจผูป่้วยนอกทางโลหิตวทิยาได ้
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ง. ดูแล รักษา และใหค้าํปรึกษา ผูป่้วยทีDมีภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวทิยา 

จ. สามารถรับผดิชอบทาํหนา้ทีDหวัหนา้รับผดิชอบดูแลผูป่้วยในหอผูป่้วยทางโลหิตวทิยาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

III. การพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏบิัต ิ(Practice-Based Learning and Improvement) 

ก. มีความคิดสร้างสรรคต์ามหลกัวทิยาศาสตร์ในการสร้างความรู้ใหม่และพฒันา ระบบบริการสุขภาพ 

ข. ดาํเนินการวจิยัทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขได ้

ค. เรียนรู้และเพิDมประสบการณ์ไดด้ว้ยตนเองจากการปฏิบติั 

IV. ทกัษะปฏสัิมพนัธ์และการสื<อสาร (Interpersonal and Communication Skills) 

ก. นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วยและอภิปรายปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข. สามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะใหแ้พทย ์นกัศึกษาแพทย ์และบุคลากรทางการแพทยไ์ดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

ค. สืDอสารใหข้อ้มูลแก่ญาติและผูป่้วย ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ โดยมีเมตตา เคารพการ

ตดัสินใจและศกัดิ\ ศรีของความเป็นมนุษย ์

ง. มีมนุษยสมัพนัธ์ทีDดีและทาํงานกบัผูร่้วมงานทุกระดบัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

จ. เป็นทีDปรึกษาและใหค้าํแนะนาํแก่แพทยแ์ละบุคคลากรอืDนได ้โดยเฉพาะทางโลหิตวทิยา 

V. ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) 

ก. มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ อนัดีต่อผูป่้วย ญาติ ผูร่้วมงาน เพืDอนร่วมวชิาชีพและชุมชน 

ข. มีความสนใจใฝ่รู้และสามารถพฒันาไปสู่ความเป็นผูเ้รียนรู้ต่อเนืDองตลอดชีวติ (continuous 

professional development) 

ค. มีความรับผดิชอบต่องานทีDไดรั้บมอบหมาย 
ง. คาํนึงถึงผลประโยชนส่์วนรวม 

VI. การบริบาลโดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพืYนฐานของการดูแลแบบองค์รวม คาํนึงถงึประสิทธิภาพ ความ

ปลอดภยั และสามารถปฏบิัตงิานให้เข้ากkัiบระบบ (System-Based Practice) 

ก. มีความรู้เกีDยวกบัระบบสุขภาพของประเทศ 

ข. คาํนึงถึงความปลอดภยัของผูป่้วย (patient safety) เป็นสาํคญั 

ค. การใชย้าอยา่งสมเหตุผล (rational drug use) 

ง. มีความรู้และมีส่วนร่วมในระบบพฒันาคุณภาพการดูแลรักษาผูป่้วย (quality improvement) 

จ. มีความรู้ความเขา้ใจในเรืDองสิทธิของผูป่้วย 
ฉ. ใชท้รัพยากรสุขภาพอยา่งเหมาะสม (cost consciousness medicine) และสามารถปรับเปลีDยนการดูแล

รักษาผูป่้วยใหเ้ขา้กบับริบทของการบริการสาธารณสุขไดต้ามมาตรฐานวชิาชีพ 

6. แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร: 

มีคณะกรรมการการศึกษาหลงัปริญญาดูแล กาํกบั ประเมินผลแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตรให ้

ดาํเนินไปตามวตัถุประสงคที์Dวางไว ้
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6.1 วธีิการให้การฝึกอบรม ได้กาํหนดสมรรถนะต่างๆ  6 ด้าน และระบุกจิกรรมต่างๆเพื<อให้แพทย์ประจาํบ้าน

และแพทย์ประจาํบ้านต่อยอดที<ต้องปฏบิัตเิพื<อให้ได้สมรรถนะดงักล่าว 

I. สมรรถนะการดูแลผู้ป่วย (Patient Care)  

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการใหก้ารรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสม ดว้ยความเห็นอก

เห็นใจ รักษาปัญหาทางดา้นสุขภาพ และมีความสามารถดา้นส่งเสริมสุขภาพไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ  

การดูแลผู้ป่วยใน  

ก. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีD 1 ปฏิบติังานรับผดิชอบผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ทัWงผูป่้วยในและผูป่้วย

นอกรวมทัWงหอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤติในความควบคุมของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

ข. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีD 2 และ 3   ปฏิบติังานเป็นแพทยป์ระจาํบา้นในหอผูป่้วยอายรุกรรม

รวมทัWงหอ้งฉุกเฉินและหอผูป่้วยวกิฤติทีDมีปัญหาทางดา้นโลหิตวทิยา 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีD 2 และ 3 ปฏิบติังานในหอผูป่้วยเคมีบาํบดัและหอผูป่้วยปลูกถ่ายไข

กระดูกหรือเซลลต์น้กาํเนิดเมด็เลือด 

ง. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีD 2 และ 3 ปฏิบติังานรับปัญหาผูป่้วยทีDมีปัญหาดา้นโลหิตวทิยาในแผนก

ผูป่้วยใน และผูป่้วยนอก   

จ. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

การดูแลผู้ป่วยนอก 

ก. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกอยา่งต่อเนืDองอยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 2 ครัW ง 

ครัW งละ 2-3 ชัDวโมง 

ข. แพทยป์ระจาํบา้นชัWนปี ทีD 2 และ 3 ปฏิบติังานดูแลผูป่้วยนอกทางโลหิตวทิยาอยา่งต่อเนืDอง

อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ 2 ครัW งครัW งละ 2-3 ชัDวโมง   

II. สมรรถนะด้านความรู้และทกัษะต่างๆทางการแพทย์ (Medical Knowledge and Skills)  

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความรู้ความสามารถเกีDยวกบั   

biomedical, clinical, epidemiological และ social-behavioral sciences และสามารถประยกุต์

ความรู้เหล่านีW ไปใชใ้นการดูแลผูป่้วย 

ก. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีD 1 เรียนวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ืWนฐานประยกุต ์(correlated basic 

medical science)  

ข. แพทยป์ระจาํบา้นปีทีD 2 และ 3 ปฏิบติังานในสาขาวชิาโลหิตวทิยา 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี เขา้ร่วมในกิจกรรมทางวชิาการเช่น การสอนขา้งเตียง การประชุม

วชิาการ และวารสารสโมสร เป็นตน้ 

ง. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี ไดรั้บการฝึกอบรมเกีDยวกบัหตัถการการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ

และการตรวจพิเศษต่างๆ ทีDใชใ้นสาขาวชิาโลหิตวทิยา 
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III. สมรรถนะด้านการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏบิัต ิ(Practice-Based Learning and 

Improvement)  

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการพฒันาตนเองและการเรียนรู้จากการปฏิบติัใน

ดา้นการสืบคน้ ดูแลรับผดิชอบผูป่้วยโดยใชห้ลกัฐานทางวทิยาศาสตร์มาพฒันาการดูแลผูป่้วย  

ก. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี มีประสบการณ์การเรียนรู้ในการดูแลผูป่้วยแบบองคร์วม และสห

วชิาชีพ 

ข. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี ปฏิบติังานสอนนกัศึกษาแพทย ์แพทยเ์พิDมพนูทกัษะ และแพทย์

ประจาํบา้นรุ่นนอ้ง 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี ตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรือ prospective 

หรือ cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั 

ง. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี บนัทึกขอ้มูลในเวชระเบียนผูป่้วยไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ 

จ. แพทยป์ระจาํบา้นชัWนปีทีD 2 และ 3 ใหก้ารประเมินและวางแผนการรักษาแก่ผูป่้วยต่างแผนกได้
ทัWงผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน 

IV. สมรรถนะด้านทกัษะปฏสัิมพนัธ์และการสื<อสาร (Interpersonal and Communication Skills)   

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความสามารถในการ 

ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคลากรทางการแพทยแ์ละทกัษะการสืDอสารซึDงเป็นผลใหเ้กิดการ 

แลกเปลีDยนขอ้มูล ทาํงานเป็นทีมร่วมกบัผูป่้วย ญาติผูป่้วย และ บุคลากรทางการแพทย ์

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ก. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี เรียนรู้เกีDยวกบัทกัษะการปฏิสมัพนัธ์ และการสืDอสาร 

ข. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี ปฏิบติังานสอนนกัศึกษาแพทย ์แพทยเ์พิDมพนูทกัษะ และแพทย์

ประจาํบา้นรุ่นนอ้ง 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี นาํเสนอขอ้มูลผูป่้วย และอภิปรายปัญหาในกิจกรรมวชิาการ เช่น 

consultation round และ case discussion เป็นตน้ 

V. สมรรถนะด้านความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความรับผดิชอบ มีจริยธรรมใน

การดูแลผูป่้วย 

ก. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี เขา้ร่วมกิจกรรมการใหค้วามรู้ทางดา้นบูรณาการทางการแพทย ์

ข. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี  พฒันาใหมี้เจตคติทีDดีระหวา่งการปฏิบติังานดูแลผูป่้วย 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี ตอ้งทาํงานวจิยัไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective หรือ prospective 

หรือ cross-sectional study โดยเป็นผูว้จิยัหลกั 

VI. สมรรถนะด้านการปฏบิัตงิานให้เข้ากบัระบบ (Systems-Based Practice)  

แพทยป์ระจาํบา้นจะตอ้งมีความสามารถในการแสดงใหเ้ห็นวา่มีความตระหนกัและตอบสนอง

ต่อระบบสุขภาพ ระบบสาธารณสุขของประเทศเพืDอใหก้ารดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมทีDสุด 
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ก. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี มีประสบการณ์การเรียนรู้เกีDยวกบัระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 

ระบบความปลอดภยัของผูป่้วยรวมทัWงสิทธิของผูป่้วย  

ข. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลรักษา การใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 

ค. แพทยป์ระจาํบา้นทุกชัWนปี เขา้ร่วมกิจกรรม  cost consciousness medicine และ ระบบสุขภาพ

ของประเทศ 

VII. การจดัการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาฝึกอบรม 3 ปีการศึกษานัYน จดัการฝึกอบรมดงันีY 

  ปีทีD 1  ผา่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์ชัWนปีทีD 1 

  ปีทีD 2-3 ฝึกอบรมในสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดจาํนวน 2 ปี สาํหรับการฝึกอบรมในสาขา 

   อายรุศาสตร์โรคเลือด ไดรั้บการฝึกอบรมในหวัขอ้ดงัต่อไปนีW  

1. ปฏิบติังานโลหิตวทิยาคลินิก ดูแลและรับปรึกษาผูป่้วยอายรุศาสตร์โรคเลือดทัWงผูป่้วยในและผูป่้วย

นอก  64 สปัดาห์ 

2. ปฏิบติังานทางหอ้งปฏิบติัการใชเ้วลาฝึกอบรม 8 สปัดาห์ดงัต่อไปนีW  

 2.1 การทดสอบทาง cytology 

 2.2 การทดสอบทาง hemostasis 

 2.3 การทดสอบทาง enzyme และ hemoglobin 

 2.4 การทดสอบ flow cytometry และ immunophenotype  

 2.5 Special tests ต่างๆ เช่น molecular technique และ chromosome analysis เป็นตน้ 

 2.6 การควบคุมคุณภาพการตรวจ (quality control) 

3. ปฏิบติังานดา้น Transfusion medicine ใชเ้วลาการฝึกอบรม 8 สปัดาห์ 

4. วชิาเลือก (elective) 20 สปัดาห์ 

การปฏิบติังานในวชิาเลือก อาจทาํไดใ้นหวัขอ้ทีDระบุใน 1, 2 หรือ 3 หรือจะเลือกวชิาอืDนทีDเกีDยวขอ้ง 

เช่น พยาธิวทิยา immunology cytology หรือแขนงใดแขนงหนึDงในวชิาอายรุศาสตร์กไ็ด ้ทัWงนีWตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้นีW   สถาบนัฝึกอบรมอาจพจิารณาใหแ้พทยป์ระจาํบา้นไปรับการ

ฝึกอบรมในสถาบนัฝึกอบรมกิจกรรมเลือกทีDแพทยสภารับรองไดต้ามความเหมาะสม ทัWงนีWตอ้ง

ไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูค้วบคุมการฝึกอบรม 

5. การแบ่งเวลาฝึกอบรมในระดบัปีทีD 1-3 จาํนวนปีทีDอบรมมี 3 ปี คือ 

  ระดบัปีทีD 1 ผา่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์ชัWนปีทีD 1  

  ระดบัปีทีD 2 ปฏิบติังานในหวัขอ้ 1 (clinical hematology) เป็นเวลา 32 สปัดาห์ และขอ้ 2,  

    3 และ 4 ตามเวลาทีDกาํหนดให ้ไดแ้ก่ 

    การอบรมทีDศูนยบ์ริการโลหิต รพ.ศิริราช  4 สปัดาห์ 

    การอบรมทีDหอ้งปฏิบติัการพยาธิวทิยา รพ.ธรรมศาสตร์ 4 สปัดาห์ 

    การอบรมทีDหอ้งปฏิบติัการ hematology รพ.ธรรมศาสตร์  4 สปัดาห์ 
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   ระดบัปีทีD 3 ปฏิบติังานใหต้รงตามเวลาทีDระบุไวใ้นหวัขอ้ 1, 2, 3 และเลือกฝึกในหวัขอ้ 4  

   ใหค้รบเวลาตามทีDกาํหนดไวไ้ดแ้ก่ 

   การอบรมทีDศูนยบ์ริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 4 สปัดาห์ 

   การอบรมทีDศูนยป์ลูกถ่ายเซลลต์น้กาํเนิดเมด็เลือด รพ.ศิริราช  4 สปัดาห์ 

   การอบรมทีDหอ้งปฏิบติัการ hematology รพ.ศิริราช    4 สปัดาห์ 

   การไปฝึกปฏิบติัทีDสถาบนัอืDนๆ เช่นทีD โรงพยาบาลจุฬาฯ  

   โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลพระมงกฎุ  

   ทีDละ 4 สปัดาห์ รวม 16 สปัดาห์ 

  

6. ตอ้งทาํการวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เรืDอง ผลงานวจิยัและรายงานการวจิยัตอ้งผา่นความเห็นชอบของ

อนุกรรมการฝึกอบรมฯ โดยมีแผนการดาํเนินงานวจิยัของแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์โรค

เลือด 

          6.1 กาํหนดส่งโครงร่างงานวจิยั ต่ออนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในวนัทีD 30 พฤศจิกายน ของ

ปีการศึกษาทีD 2 

         6.2 อนุกรรมการฯ แจง้ผลการพิจารณาโครงร่างงานวจิยั รวมทัWงแกไ้ข (ถา้มี) ก่อนวนัทีD 31 มกราคม 

ของปีการศึกษาทีD 2 

 6.3 กาํหนดส่งงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่ออนุกรรมการฯ ก่อน วนัทีD 30 เมษายน ของปีการศึกษาทีD 3 

 6.4 ควรนาํเสนอในทีDประชุมวชิาการประจาํปี ของสมาคมโลหิตวทิยาแห่งประเทศไทย 

 6.5 อนุกรรมการฯแจง้ผลการพิจารณาพร้อมแกไ้ข ก่อนวนัทีD 31 พฤษภาคม ของปีการศึกษาทีD 3 

 6.6 ในกรณีทีDผลการพิจารณาถือวา่ไม่ผา่น แพทยป์ระจาํบา้นไม่มีสิทธ์สอบวฒิุบตัรฯ 

7. การร่วมกิจกรรมในการฝึกอบรม 

 7.1 ประชุมวชิาการ 

 7.2 ประชุมปรึกษาผูป่้วย  

 7.3 ประชุมวารสารสโมสร 

 7.4 การบรรยายพิเศษ 

 7.5 สอนใหค้าํปรึกษาและแนะนาํแก่แพทยป์ระจาํบา้น นกัศึกษาแพทยใ์นปัญหาหรือโรคทางโลหิต

วทิยา 

 7.6 การประชุมร่วมระหวา่งโรงพยาบาล (interhospital conference) 

8. จดัใหมี้ระบบอาจารยที์Dปรึกษาในอตัราส่วนทีDเหมาะสมกบัผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

9. จดัการฝึกอบรมภายใตส้ภาวะการทีDเหมาะสมไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม 

10. จดัใหมี้การเรียนรู้ตาม entrustable professional activites (EPA) ทีDกาํหนดในภาคผนวก 1 

11. จดัใหมี้ประสบการณ์การเรียนรู้ดว้ยตนเองในระบบ (electronic) portfolio 

  



 

หลกัสูตรแพทยป์ระจาํบา้นอายรุศาสตร์โรคเลือด 21 ส.ค. 2562 

9 

ตารางการฝึกอบรมโดยสังเขปในระยะชัYนปีที< 2 และ3 

 Medical Hematology  64 สปัดาห์ 

 Laboratory Hematology    8 สปัดาห์ 

 Transfusion Medicine     8 สปัดาห์ 

 Elective    20 สปัดาห์ 

               รวม      100     สปัดาห์ 

 พกัผอ่นประจาํปี ปีละ 2 สปัดาห์ รวม 4 สปัดาห์ 

 

ตารางการทาํงานช่วงที<ขึYนปฏบิัตงิานที<สาขาโลหิตวทิยา ภาควชิาอายุรศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

 

7.30-

8.15 

8.15-

9.15 

 

9.15-10.00 10.00-12.00 12.00-13.00 13.00-

14.30 

14.30-

16.30 

จนัทร์ 

 

Ward round 

(WR) 

 

Bone marrow 

procedure and 

interpretation 

Blood smear 

and patient 

Consultation 

Round (CR)  

Internal 

medicine case 

conference 

Hematology grand 

round 

องัคาร 

 

WR and Patient 

CR 

OPD  Procedure (BM exam 

and others) 

พธุ 

 

Ward 

round 

Morning 

report 

 

 Blood smear 

and Patient 

consultation 

round 

 Hemato-

pathology 

conference 

Interesting 

case 

conference 

พฤหสับดี 

 

WR and Patient 

CR 

OPD  Journal 

club 

Lecture 

ศุกร์ 

 

Ward 

round 

Morning 

report 

 

Procedure Blood smear 

and Patient CR 

 Topic 

review 

Lecture 

 

6.2  เนืYอหาของการฝึกอบรม/หลกัสูตร (ภาคผนวก 2) 

         เพืDอใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าว ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมจะตอ้งมีความรู้ความสามารถในเนืWอหาต่อไปนีW  

(1) ความรู้พืWนฐานของอายรุศาสตร์และโลหิตวทิยา 
(2) โรคหรือภาวะทางโลหิตวทิยาทีDสาํคญั 
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(3) หตัถการและ/หรือแปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการเพืDอการวนิิจฉยัและรักษาโรคทางโลหิต
วทิยา 

(4) การเรียนรู้ทางดา้นบูรณาการ 
6.3 การทาํงานวจิยั  

แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํงานวจิยั ไดแ้ก่ งานวจิยัแบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional 

อยา่งนอ้ย 1 เรืDอง หรือทาํ systematic review หรือ meta-analysis 1 เรืDอง  ในระหวา่งการปฏิบติังาน 3 ปี โดยเป็น

ผูว้จิยัหลกัหรือผูนิ้พนธ์หลกั งานวจิยัดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้หลกัดงันีW  

(1) วตัถุประสงคข์องการวจิยั 

(2)  วธีิการวจิยั 

(3)  ผลการวจิยั 

(4)  การวจิารณ์ผลการวจิยั 

(5)  บทคดัยอ่ 

• ขอบเขตความรับผดิชอบ 

เนืDองจากการมีความสามารถในการทาํวจิยัดว้ยตนเองเป็นสมรรถนะหนึDงทีDแพทยป์ระจาํบา้นตอ้งบรรลุตาม

หลกัสูตรฯ ฉบบัปรับปรุงครัW งทีD 4 พ.ศ.2557  และการพิจารณาผลการประเมิน ผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์

เป็นองคป์ระกอบหนึDงของผูที้Dจะไดรั้บวฒิุบตัรฯ เมืDอสิWนสุดการฝึกอบรม  ดงันัWนสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้ง

รับผดิชอบการเตรียมความพร้อมใหก้บัแพทยป์ระจาํบา้นของสถาบนัตนเองตัWงแต่การเตรียมโครงร่างการ

วจิยั ไปจนสิWนสุดการทาํงานวจิยัและจดัทาํรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพืDอนาํส่งราชวทิยาลยัฯ  ทัWงนีWสถาบนั

ฝึกอบรมจะตอ้งรายงานชืDองานวจิยั อาจารยที์Dปรึกษา  และความคืบหนา้ของงานวจิยั ตามกรอบเวลาทีD

กาํหนดไปยงัราชวทิยาลยัฯ เพืDอใหมี้การกาํกบัดูแลอยา่งทัDวถึง 

• คุณลกัษณะของงานวจิยั 
1. เป็นผลงานทีDริเริDมใหม่ หรือเป็นงานวจิยัทีDใชแ้นวคิดทีDมีการศึกษามาก่อนทัWงในและต่างประเทศ  

แต่นาํมาดดัแปลงหรือทาํซํW าในบริบทของสถาบนั 

2. แพทยป์ระจาํบา้นและอาจารยผ์ูด้าํเนินงานวจิยัทุกคน ผา่นการอบรมดา้นจริยธรรมการวจิยัในคน 

หรือ good clinical practice (GCP)  

3. งานวจิยัทุกเรืDองตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยัของสถาบนั  

4. งานวจิยัทุกเรืDอง ควรดาํเนินงานวจิยัภายใตข้อ้กาํหนดของ GCP หรือระเบียบวจิยัทีDถูกตอ้งและ

เหมาะสมกบัคาํถามวจิยั  

5. ใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอผลงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์และเขียนบทคดัยอ่ทัWงภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

• สิ<งที<ต้องปฏบิัตสํิาหรับการดาํเนินการวจิยัที<เกี<ยวข้องกบัผู้ป่วย 
1. เมืDอไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัแลว้  ตอ้งดาํเนินการทาํวิจยัตามขอ้ตกลง
โดยเคร่งครัด 
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2. เมืDอมีการลงนามในเอกสารชีWแจงผูป่้วยหรือผูแ้ทนเพืDอใหย้นิยอมเขา้ร่วมวจิยัตอ้งใหส้าํเนาแก่ผูป่้วย
หรือผูแ้ทนเกบ็ไว ้1 ชุด 

3. ใหท้าํการระบุในเวชระเบียนผูป่้วยนอกหรือผูป่้วยในถึงสถานะการเขา้ร่วมงานวจิยัของผูป่้วย                                    
4. การตรวจหรือรักษาเพิDมเติมจากโครงการวิจยัทีDผ่านการอนุมติัแลว้ โดยการกระทาํดงักล่าวไม่ได้
เป็นส่วนหนึDงของการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ  ไม่สามารถทาํไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ ทัWงสิWน  ยกเวน้ได้

มีการระบุและอนุมัติในโครงการวิจัยแล้ว และผูว้ิจ ัยหรือคณะผู ว้ ิจ ยัตอ้ง เ ป็นผู ร้ ับผ ิดชอบ

ค่าใช้จ่ายทัWงทางตรงและทางออ้มทีDเกิดขึWนกบัผูป่้วยและผูดู้แลผูป่้วย 

5. กรณีทีDโครงการวจิยักาํหนดใหท้าํการตรวจหรือรักษาทีDเพิDมเติมจากการดูแลรักษาผูป่้วยตามปกติ หาก

มีผลลพัธ์ทีDอาจส่งผลต่อประโยชน์ใหก้ารดูรักษาผูป่้วย ใหด้าํเนินการแจง้คณะกรรมการจริยธรรม

การวจิยั เพืDอวางแผนแจง้ผูที้DเกีDยวขอ้งรับทราบต่อไป            

6. หากเกิดกรณีอืDนนอกเหนือการคาดการณ์   ให้รีบปรึกษาอาจารย์ทีDปรึกษาโครงการวิจัย หรือ

คณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั  กรณีทีDไม่สามารถปรึกษาได ้ใหย้อ้นกลบัไปใชห้ลกัพืWนฐาน 3 ขอ้

ของจริยธรรมทางการแพทยใ์นการตดัสินใจ คือ   

6.1 การถือประโยชนสุ์ขของผูป่้วยเป็นหลกั และการไม่ก่อใหเ้กิดความทุกขท์รมานกบัผูป่้วย 

6.2 การเคารพสิทธิของผูป่้วย  

6.3 การยดึมัDนในหลกัความเสมอภาคของทุกคนในสงัคม ทีDจะไดรั้บบริการทางการแพทยต์าม

มาตรฐาน  

• กรอบการดาํเนินงานวจิยัในเวลา 3 ปี (36 เดือนของการฝึกอบรม) 

ทัWงนีW  เดือนทีDกาํหนดขึWนเป็นระยะเวลาทีDประมาณการ  อาจจะทาํไดเ้ร็วกวา่หรือชา้กวา่นีW ไดบ้า้ง  

     เดือนทีD  ประเภทกิจกรรม 

        6  จดัเตรียมคาํถามวจิยัและติดต่ออาจารยที์Dปรึกษา 

        9  จดัทาํโครงร่างงานวจิยั 

        12  สอบโครงร่างงานวจิยั 

        13  ขออนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวจิยั 

    ขอทุนสนบัสนุนงานวจิยัจากแหล่งทุนทัWงภายในและนอกสถาบนั 

    (ถา้ตอ้งการ) 

        15  เริDมเกบ็ขอ้มูล 

        21  นาํเสนอความคืบหนา้งานวจิยั 

        30  วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลงานวจิยั 

        31  จดัทาํรายงานวจิยัฉบบัร่างใหอ้าจารยที์Dปรึกษาปรับแกไ้ข 

        32  ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ต่อสถาบนั เพืDอส่งต่อไปยงัราชวทิยาลยัฯ  

ใหท้าํการประเมินผล  สาํหรับประกอบคุณสมบติัการเขา้สอบเพืDอ 

วฒิุบตัรภาคปฏิบติัขัWนสุดทา้ย 
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   *สาํหรับแพทยต่์อยอดใหเ้ริDมเดือนทีD 13 

• การรับรองวุฒบิัตรหรือหนังสืออนุมตัสิาขาอายุรศาสตร์โรคเลือดให้มคุีณวุฒ ิ“เทยีบเท่าปริญญาเอก”  

(ภาคผนวก 3) 

  6.4  จาํนวนปีของการฝึกอบรม  

          หลกัสูตรการฝึกอบรมมีระยะเวลา 3 ปี สาํหรับแพทยป์ระจาํบา้น  

 6.5 การบริหารจดัการฝึกอบรมและสภาพการปฏบิัตงิาน 

     สถาบนัฝึกอบรม จดัสภาวะการปฏิบติังานดงัต่อไปนีW  

6.1.1 ผูเ้ขา้รับการอบรมขึWนปฏิบติังานในหอผูป่้วยเพืDอดูแลผูป่้วยทีDมีปัญหาทางโลหิตวทิยาตามทีD
ไดรั้บมอบหมายในเวลาราชการ และอยูเ่วรนอกเวลาราชการตามทีDกาํหนด 

6.1.1.1  ในขณะทีDเป็นแพทยป์ระจาํบา้นปี 1 อยูเ่วรนอกเวลาราชการเหมือนแพทยป์ระจาํ

บา้นอายรุศาสตร์ (วนัเวน้สองวนั) 

6.1.1.2 ในขณะทีDเป็นแพทยป์ระจาํบา้นปี 2 และ 3 อยูเ่วรนอกเวลาราชการรับปรึกษาผูป่้วย

ทีDมีปัญหาทางโลหิตวทิยาและผูป่้วยทีDไดรั้บการปลูกถ่ายเซลลต์น้กาํเนิดเมด็เลือด 

6.1.2 ใหผู้เ้ขา้รับการอบรมเขา้ร่วมกิจกรรมทางวชิาการ  ทีDเกีDยวขอ้งกบัการฝึกอบรม   

6.1.3 ในกรณีทีDผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีการลาพกั เช่น การลาคลอดบุตร การเจบ็ป่วย การเกณฑ์

ทหาร การถูกเรียกฝึกกาํลงัสาํรอง และการศึกษาดูงานนอก แผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร ตอ้งมี

การฝึกอบรมทดแทนใหค้รบตามกาํหนดเวลา 

6.1.4 มีค่าตอบแทนผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสมกบัตาํแหน่งและงานทีDไดรั้บมอบหมาย 
6.1.5 ชัDวโมงการทาํงานคือ 8:00-16:00 ในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ยกเวน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

6.6  การวดัและประเมนิผล 
มีการแจง้กระบวนการวดัและประเมินผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมไดรั้บทราบโดยสามารถ

ตรวจสอบและอุทธรณ์ไดเ้มืDอตอ้งการ  

6.7  การวดัและประเมนิผลระหว่างการฝึกอบรม การเลื<อนชัYนปี การยุตกิารฝึกอบรม 

(1) การประเมนิระหว่างการฝึกอบรม  

(ก) สถาบันฝึกอบรมจดัให้มกีารประเมนิผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการฝึกอบรม ที<ครอบคลมุทัYงด้าน

ความรู้ทกัษะเจตคตแิละกจิกรรมทางการแพทย์ ในมติต่ิางๆ ดงันีY 

มิติทีD 1  ประเมินสมรรถนะโดยอาจารย ์

มิติทีD 2  การตรวจเวชระเบียนผูป่้วยใน 

มิติทีD 3  การตรวจเวชระเบียนผูป่้วยนอก 

มิติทีD 4  คะแนนสอบจดัโดยสถาบนั  และส่วนกลางคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

มิติทีD 5  การร่วมกิจกรรมวชิาการส่วนกลางของสมาคมโลหิตวทิยาแห่งประเทศไทย 

มิติทีD 6  การประเมินสมรรถนะโดยผูร่้วมงาน 
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มิติทีD 7  การประเมินสมรรถนะโดยผูป่้วย 

การบนัทึกขอ้มูลมิติทีD 5  สามารถกระทาํใน portfolio  

-  ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ทาํการบนัทึกขอ้มูลในส่วนทีDเกีDยวขอ้ง ลงใน portfolio ตามทีD คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด กาํหนดในแต่ละปีการศึกษา โดยขอ้มูลนีWจะใชต่้อเนืDอง

สาํหรับการทาํ revalidation ภายหลงัสาํเร็จการฝึกอบรม 

-สถาบนัฝึกอบรมสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดทาํการบนัทึกขอ้มูลการประเมินผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม ในมิติ

ต่างๆ  ทัWงรายบุคคลและรายสถาบนัผา่นระบบสารสนเทศ เพืDอรายงานผลมายงัคณะกรรมการฝึกอบรมและ

สอบฯ ตามทีDกาํหนด 

(ข) Achievable milestones/entrustable professional activities (EPA) ในแต่ละชัYนปี (ภาคผนวก 1) 

ผลการประเมินนาํไปใชใ้นกรณีต่อไปนีW  

1. เพืDอเลืDอนระดบัชัWนปีโดยเกณฑผ์า่นตามทีDคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศกาํหนดก่อน  

การเขา้ฝึกอบรม 

2. เพืDอใชพ้ิจารณาประกอบการตดัสินผลสอบภาคปฏิบติั (การสอบเมืDอจบการฝึกอบรมปีทีD 3) 

 การประเมินระหวา่งการฝึกอบรมโดยสมํDาเสมอและแจง้ผลใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมรับทราบ จะช่วย

ใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะหลกัดา้นต่างๆ ของผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไดส้มบูรณ์ขึWน 

(2) เกณฑ์การเลื<อนชัYนปี จดัใหมี้การประเมินดงันีW  

6.1.5.1 ปฏิบติังานไดไ้ม่ตํDากวา่ร้อยละ 80 ของระยะเวลาทีDกาํหนด 

6.1.5.2 ผา่นการประเมินตามมิติต่างๆ ทีDกาํหนดในหลกัสูตร โดยไดค้ะแนนไม่ตํDากวา่ร้อยละ 50 ของแต่

ละมิติ ยกเวน้การสอบตามมิติทีD 4 ใหใ้ชเ้กณฑต์ามแต่ละสถาบนักาํหนด 

6.1.5.3 Entrustable professional activities 

6.1.5.4 บนัทึกขอ้มูลการเรียนรู้ใน portfolio อยา่งนอ้ย 50 เครดิต/ปี 

6.1.5.5 ปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งตามขอ้กาํหนดของสถาบนัฝึกอบรมไม่ก่อใหเ้กิดความเสืDอมเสีย 
แก่สถาบนัฝึกอบรม 

(3) แนวทางการดาํเนินการกรณไีม่ผ่านการประเมนิเพื<อเลื<อนชัYนปี  

1. ตอ้งปฏิบติังานเพิDมเติมในส่วนทีDสถาบนักาํหนด แลว้ทาํการประเมินซํW า ถา้ผา่นการประเมินจึง

สามารถเลืDอนชัWนปีได ้

2. ไม่ผา่นการประเมินเพืDอเลืDอนชัWนปีซํW าตามขอ้ทีD 1 หรือไม่ผา่นการประเมินเพืDอรับการเสนอชืDอเขา้

สอบวฒิุบตัรฯ ตอ้งปฏิบติังานในระยะชัWนปีเดิมอีก 1 ปี 

3. หลงัจากปฏิบติังานซํW าในชัWนปีเดิมอีก 1 ปี แลว้ยงัไม่ผา่นการประเมินเพืDอเลืDอนชัWนปีใหย้ติุการ

ฝึกอบรม  

4. มติทีDประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ราชวทิยาลยัฯ ใหส้ถาบนัส่งผลการประเมินแพทยป์ระจาํบา้น

มายงัคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ภายในวนัทีD 31 กรกฎาคม ของทุกปี 

(4) การดาํเนินการสําหรับผู้ที<ไม่ผ่านการประเมนิ 
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1. แจง้ผลการประเมินใหแ้พทยป์ระจาํบา้นรับทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแบบประเมินผลของราช
วทิยาลยัฯ พร้อมแนวทางการพฒันา รายละเอียดการปฏิบติังานเพิDมเติม การกาํกบัดูแล  และการ

ประเมินผลซํW า 

2. เมืDอแพทยป์ระจาํบา้นลงชืDอรับทราบ ใหส่้งสาํเนาผลการประเมินชุดหนึDงใหอ้นุกรรมการฝึกอบรมและ

สอบ ราชวทิยาลยัฯ  

(5) การดาํเนินการเพื<อยุตกิารฝึกอบรม 

1. การลาออก แพทยป์ระจาํบา้นตอ้งทาํเรืDองชีWแจงเหตุผลก่อนพกัการปฏิบติังานล่วงหนา้อยา่ง                 
นอ้ย 2 สปัดาห์ เมืDอสถาบนัฝึกอบรมอนุมติัใหพ้กัการปฏิบติังานแลว้จึงแจง้ต่อคณะอนุ กรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ เพืDอเห็นชอบและแจง้ต่อแพทยสภาพร้อมความเห็นประกอบวา่สมควรใหพ้กั

สิทธิ\ การสมคัรเป็นแพทยป์ระจาํบา้นเป็นเวลา 1 ปีในปีการศึกษาถดัไปหรือไม่ โดยพจิารณาจากเหตุผล

ประกอบการลาออกและคาํชีWแจงจากสถาบนัฝึกอบรม  การลาออกจะถือวา่สมบูรณ์เมืDอไดรั้บอนุมติั

จากแพทยสภา   

2. การให้ออก 
2.1 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเสืDอมเสียร้ายแรงจนก่อใหเ้กิดผลเสียต่อ
ผูป่้วยหรือต่อชืDอเสียงของสถาบนัฝึกอบรม 

2.2 ปฏิบติังานโดยขาดความรับผดิชอบหรือประพฤติตนเสืDอมเสีย ไม่มีการปรับปรุงพฤติกรรมหลงั
การตกัเตือน และกระทาํซํW าภายหลงัการภาคทณัฑ ์ เมืDอสถาบนัฝึกอบรมเห็นสมควรใหอ้อก ให้

ทาํการแจง้แพทยป์ระจาํบา้นรับทราบพร้อมใหพ้กัการปฏิบติังาน แลว้ทาํเรืDองแจง้ต่อ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ  ซึD งจะตอ้งตัWงคณะกรรมการสอบสวนจาํนวน 5 คน 

ประกอบดว้ยหวัหนา้สถาบนัฝึกอบรมอืDนจาํนวน 3 คน และกรรมการภายในสถาบนัจาํนวน 2 

คน เพืDอดาํเนินการใหเ้สร็จสิWนภายใน 2 สปัดาห์ภายหลงัจากไดรั้บเรืDอง ผลการสอบสวนจะถูก

นาํเสนอต่อทีDประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เพืDอลงความเห็น ถา้สมควรใหอ้อกจึง

แจง้ต่อแพทยสภาจนเมืDอไดรั้บการอนุมติัจึงถือวา่การใหอ้อกสมบูรณ์ ถา้เห็นวา่ยงัไม่สมควรให้

ออกจึงส่งเรืDองคืนใหส้ถาบนัฝึกอบรมพร้อมคาํแนะนาํ 

6.8 การวดัและประเมินผลเพื<อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  สาขา

อายุรศาสตร์โรคเลือด (ภาคผนวก 4 ) 

ก. ผูส้มคัรสอบเพืDอวฒิุบตัรฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดจะตอ้งเป็นผูที้Dไดผ้า่นการอบรมแพทย์

ประจาํบา้นสาขา อายรุศาสตร์โรคเลือด ครบตามหลกัสูตรของแพทยสภาและสถาบนัทีDให้

การฝึกอบรมเห็นสมควรใหเ้ขา้สอบได ้

ข. ผูส้มคัรสอบจะตอ้งส่งผลงานวิจยัทีDเสร็จสิWนเป็นภาษาองักฤษ ในรูปแบบทีDพร้อมส่งตีพิมพ์

โดยมีบทคดัยอ่เป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

ค. สอบ summative evaluation 

ง. วธีิการสอบประกอบดว้ย 
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1. การสอบขอ้เขียน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 60 ประกอบดว้ยการสอบ 

1.1 MCQ     40% 

1.2 MEQ    20%  

2. การสอบภาคปฏิบติั/ปากเปล่า คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 40 ประกอบดว้ยการสอบ  

2.1  Spot diagnosis   10% 

2.2  Oral/cases   15% 

2.3  Hematomorphology   15% 

จ. การตดัสินผลการสอบ  

ตดัสินผลการสอบโดยใชว้ิธีอิงเกณฑ ์จากคะแนนรวมของการสอบขอ้เขียนและการสอบ

ภาคปฏิบติั การสอบผา่นตอ้งไดค้ะแนนเฉลีDยไม่ตํDากวา่ร้อยละ  55 

            เกณฑก์ารตดัสินงานวจิยั ใชห้ลกัอิงเกณฑต์ามทีDคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ประกาศ

กาํหนดในปีการศึกษาทีDเริDมเขา้รับการฝึกอบรม หากไม่ผา่นใหท้าํการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ใหเ้สร็จสิWนก่อนวนัสอบภาคปฏิบติัเมืDอจบการฝึกอบรมปีทีD 3 

ทัWงนีWชนิดและจาํนวนครัW งของการสอบภาคปฏิบติั/ปากเปล่า อาจมีการเปลีDยนแปลงตามทีD

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ เห็นเหมาะสม  

7. การรับและคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

7.1 คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

7.1.1 เป็นผูที้Dไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพเวชกรรมของแพทยสภา และผา่นโครงการ 

          แพทยเ์พิDมพนูทกัษะของแพทยสภา  

7.1.2 เป็นผูผ้า่นการฝึกอบรมแพทยป์ระจาํบา้นสาขาอายรุศาสตร์ ปีทีD 1 ในสถาบนัทีD 

          แพทยสภารับรองสามารถเขา้ฝึกอบรมในชัWนปีทีD 2 ได ้หรือ 

     7.1.3 เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุบตัรแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรมหรือ 

                        หนงัสืออนุมติัแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม สาขา 

                        อายรุศาสตร์ของแพทยสภา สามารถเขา้ฝึกอบรมในชัWนปีทีD 2 ได ้

7.2 การคดัเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

สถาบนัจดัทาํประกาศรายชืDอคณะกรรมการและเกณฑก์ารคดัเลือกผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม โดยยึด

หลกัความเสมอภาคโปร่งใสและตรวจสอบได ้

7.3 จาํนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

 2 คน 

 ราชวทิยาลยัอายรุแพทยแ์ห่งประเทศไทย กาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมรับผูเ้ขา้ฝึกอบรมไดใ้น 

สดัส่วนชัWนปีละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน ในตาํแหน่งแรก ตาํแหน่งต่อไปใชส้ดัส่วนปี 

ละชัWนละ 1 คน ต่ออาจารยแ์พทยผ์ูฝึ้กอบรม 1 คน ไปอีก 5 ตาํแหน่ง หลงัจากนัWน ใชส้ดัส่วน ปีละชัWนละ  

1 คน ต่ออาจารยผ์ูฝึ้กอบรม 2 คน รวมทัWงตอ้งมีงานบริการขัWนตํDาตามทีDกาํหนด (ภาคผนวก 5)  
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อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรม 

อนัดบัทีD ชืDอ คุณวฒิุ (ปริญญาตรี-คุณวฒิุ สูงสุด) เบอร์โทรและอีเมลติดต่อ 

1. ร.ศ. พญ.นงลกัษณ์ 

คณิตทรัพย ์

- อนุมติับตัรสาขาอายรุศาสตร์ 

- วฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด 

- อนุมติับตัรสาขาพยาธิวทิยาคลินิก 

nkanitsap@yahoo.com 

2. อ. พญ.ปิยนุช คงทิม - วฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด pkongtim@yahoo.com 

3.  ผศ. นพ.วศิเทพ  

ลิWมวรพิทกัษ ์ 

 

- วฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด wasithep@gmail.com 

4.  อ. พญ.ลลัธริมา 

ภู่พฒัน ์(ลาศึกษาต่อ

ต่างประเทศ) 

- วฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด joybhoopat@gmail.com 

5 อ.พญ. สุภาว ีแสง

บุญ 

- วฒิุบตัรสาขาอายรุศาสตร์โรคเลือด supawee.sp@gmail.com 

 

8. ทรัพยากรทางการศึกษา  
8.1 สถานทีDและโอกาสในการเรียนรู้ทัWงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั  การเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลทางวชิาการ

ทีDทนัสมยั สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืDอสารไดอ้ยา่งเพียงพอ มีอุปกรณ์

สาํหรับการฝึกอบรม ภาคปฏิบติั และมีสิDงแวดลอ้มทางการศึกษาทีDปลอดภยั 

8.2 มีจาํนวนผูป่้วยเพียงพอและชนิดของผูป่้วยหลากหลายสอดคลอ้งกบัผลลพัธ์ของการเรียนรู้ทีD
คาดหวงั ทัWงผูป่้วยนอก ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกเวลาราชการ การเขา้ถึงสิDงอาํนวยความสะดวก

ทางคลินิกและการเรียนภาคปฏิบติัทีDพอเพียงสาํหรับการสนบัสนุนการเรียนรู้ 

8.3 สืDออิเลก็ทรอกนิกส์สาํหรับการเรียนรู้ทีDผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมสามารถเขา้ถึงได ้มีการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสืDอสารใหเ้ป็นส่วนหนึDงของการฝึกอบรมอยา่งมีประสิทธิภาพ

และถูกหลกัจริยธรรม 

8.4 การจดัประสบการณ์ในการปฏิบติังานเป็นทีมร่วมกบัผูร่้วมงานและบุคลากรวชิาชีพอืDน 
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8.5 ความรู้และการประยกุตค์วามรู้พืWนฐานและกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในสาขาวชิาทีDฝึกอบรม 

มีการบูรณาการและสมดุลระหวา่งการฝึกอบรมกบัการวจิยัอยา่งเพียงพอ 

8.6 การนาํความเชีDยวชาญทางแพทยศาสตรศึกษามาใชใ้นการจดัทาํแผนฝึกอบรม การดาํเนินการ

ฝึกอบรม การประเมินการฝึกอบรม 

8.7 การฝึกอบรมในสถาบนัอืDน ทัWงในและนอกประเทศตามทีDระบุไวใ้นหลกัสูตร ตลอดจนระบบการ

โอนผลการฝึกอบรม 

9. การประเมนิแผนการฝึกอบรม/หลกัสูตร  

     สถาบนัฝึกอบรม มีการกาํกบัดูแลการฝึกอบรมใหเ้ป็นไปตามแผนการฝึกอบรม/ หลกัสูตรเป็นประจาํ มี

กลไกสาํหรับการประเมินหลกัสูตรและนาํไปใชจ้ริง การประเมินหลกัสูตรตอ้งครอบคลุม 

9.1 พนัธกิจของแผนฝึกอบรม/หลกัสูตร 

9.2 ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีDพึงประสงค ์

9.3 แผนฝึกอบรม 

9.4 ขัWนตอนการดาํเนินงานของแผนฝึกอบรม 

9.5 การวดัและประเมินผล 

9.6 พฒันาการของผูรั้บการฝึกอบรม 

9.7 ทรัพยากรทางการศึกษา 
9.8 คุณสมบติัของอาจารยผ์ูใ้หก้ารฝึกอบรม 

9.9 ความสมัพนัธ์ระหวา่งนโยบายการรับสมคัรผูรั้บการฝึกอบรมและความตอ้งการของระบบ
สุขภาพ 

9.10 สถาบนั/โครงการฝึกอบรม ร่วม/ สมทบ 

9.11 ขอ้ควรปรับปรุง 
          สถาบนัฝึกอบรม ตอ้งแสวงหาขอ้มูลป้อนกลบัเกีDยวกบัการฝึกอบรม/หลกัสูตร จากผูใ้หก้าร

ฝึกอบรม ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม นายจา้ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกั รวมถึงการใชข้อ้มูลป้อนกลบัเกีDยวกบั

ความสามารถในการปฏิบติังานของแพทยผ์ูส้าํเร็จการฝึกอบรม ในการประเมินการฝึกอบรม/ หลกัสูตร 

10. การทบทวนและการพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรม 

        สถาบนัฝึกอบรม จดัใหมี้การทบทวนและพฒันาคุณภาพของหลกัสูตรฝึกอบรมเป็นระยะๆ หรืออยา่ง

นอ้ยทุก 5 ปี ปรับปรุงกระบวนการ โครงสร้าง เนืWอหา ผลลพัธ์ และสมรรถนะของผูส้าํเร็จการฝึกอบรม 

รวมถึงการวดัและการประเมินผล และสภาพแวดลอ้มในการฝึกอบรม ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ปรับปรุงแก้

ขอ้บกพร่องทีDตรวจพบมีขอ้มูลอา้งอิง และแจง้ผลการทบทวน และพฒันาใหแ้พทยสภารับทราบ 
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11. ธรรมาภบิาลและการบริหารจดัการ 
11.1 สถาบนัฝึกอบรม บริหารจดัการหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบียบทีDกาํหนดไวใ้นดา้นต่างๆ 

ไดแ้ก่ การรับสมคัรผูเ้ขา้รับการฝึกอบรม (เกณฑก์ารคดัเลือกและจาํนวนทีDรับ) กระบวนการ

ฝึกอบรม การวดัและประเมินผล และผลลพัธ์ของการฝึกอบรมทีDพึงประสงค ์การออกเอกสารทีD

แสดงถึงการสาํเร็จการฝึกอบรมในแต่ละระดบั หรือ หลกัฐานอยา่งเป็นทางการอืDนๆ ทีDสามารถ

ใชเ้ป็นหลกัฐานแสดงการผา่นการฝึกอบรมในระดบันัWนไดท้ัWงในประเทศและต่างประเทศ 

11.2 สถาบนัฝึกอบรม กาํหนดหนา้ทีDรับผดิชอบและอาํนาจในการบริหารจดัการงบประมาณของแผน

ฝึกอบรม/ หลกัสูตร ใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นดา้นการฝึกอบรม  

11.3 สถาบนัฝึกอบรม มีบุคลากรทีDปฏิบติังานและมีความเชีDยวชาญทีDเหมาะสม เพืDอสนบัสนุนการ

ดาํเนินการของการฝึกอบรมและกิจกรรมอืDนๆ ทีDเกีDยวขอ้ง การบริหารจดัการทีDดีและใชท้รัพยากร

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

11.4 สถาบนัฝึกอบรม จดัใหมี้จาํนวนสาขาความเชีDยวชาญทางการแพทยแ์ละหน่วยงานสนบัสนุน 

ดา้นอืDนๆ ทีDเกีDยวขอ้งครบถว้น สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัและประกาศของแพทยสภาในการเปิดการ

ฝึกอบรม  

12. การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม  

          แพทยสภากาํหนดใหส้ถาบนัฝึกอบรมทีDไดรั้บอนุมติัใหจ้ดัการฝึกอบรม จะตอ้งผา่นการประเมินความ

พร้อมในการเป็นสถาบนัฝึกอบรม และสถาบนัฝึกอบรมจะตอ้งจดัใหมี้การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมอยา่ง

ต่อเนืDองดงันีW  

12.1 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายใน  สถาบนัฝึกอบรมจะจดัใหมี้ระบบ และกลไกการประกนั

คุณภาพการฝึกอบรมภายในอยา่งนอ้ยทุก 2 ปี 

12.2 การประกนัคุณภาพการฝึกอบรมภายนอก  สถานฝึกอบรมจะตอ้งไดรั้บการประเมินคุณภาพ จาก

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาอายรุศาสตร์โรคเลือดตามขอ้กาํหนดของแพทยสภา

แต่ไม่เกินกวา่ทุก 5 ปี 

  


